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Giá lúa hàng hóa ở ĐBSCL tăng lên sau khi mua
tạm trữ.

Tiêu thụ lúa hàng hóa ở các tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang là vấn đề "nóng"
trong thời gian qua, do ảnh hưởng giá thấp, nông dân bán khó khăn...

Trước tình hình trên, ngày 27.2 tại Đồng Tháp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì hội nghị
bàn giải pháp tiêu thụ lúa hàng hóa năm 2013 ở vùng ĐBSCL.

Cam kết mua hết lúa cho dân

Theo báo cáo của Bộ NNPTNT, tính đến nay nông dân vùng ĐBSCL đã thu hoạch hơn
400.000/1.550.000ha lúa đông xuân vụ 2012-2013, năng suất từ 6,6- 6,7 tấn/ha. Dự kiến đến ngày
28.2, sẽ thu hoạch 700.000ha với sản lượng hơn 4,7 triệu tấn. Ông Trương Thanh Phong - Chủ tịch
Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) - cho biết, kể từ ngày 20.2, sau khi triển khai mua tạm trữ 1
triệu tấn gạo, đến nay các doanh nghiệp đã thu mua 211.000 tấn gạo, chiếm hơn 21% chỉ tiêu giao.

Nếu như thời điểm trước Tết Quý Tỵ giá lúa dao động ở mức thấp (4.100- 4.200 đồng/kg, lúa tươi IR
50404), thì sau khi mua tạm trữ giá lúa tươi giống IR 50404 tăng lên 4.400 đồng/kg, lúa tươi hạt dài
giá 4.700- 4.800 đồng/kg, lúa thơm 5.200- 5.300 đồng/kg... lúa tăng và tiêu thụ dễ dàng nên nông
dân, cùng các cấp chính quyền địa phương đã giảm áp lực về giá cả, cũng như việc bán lúa.

Theo Bộ NNPTNT, sản lượng gạo hàng hóa vụ đông xuân này khoảng 3,8 triệu tấn, cộng với tồn kho
năm 2012 chuyển sang khoảng 780.000 tấn; lượng gạo hàng hóa cần tiêu thụ trong 6 tháng đầu
năm 2013 là 4,5 triệu tấn. VFA thông báo, đến thời điểm này các doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất
khẩu gạo được gần 2,9 triệu tấn, tăng 99,5% so cùng kỳ năm ngoái; trong đó hợp đồng thương mại
là chiếm 84,38%, hợp đồng tập trung 16,62%.

Theo kế hoạch, quý I/2013 các doanh nghiệp sẽ xuất khẩu 1,3 triệu tấn gạo; quý II xuất 2,2 triệu tấn;
tổng cộng xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm là 3,5 triệu tấn, còn lại khoảng 1 triệu tấn lưu kho. Như
vậy, VFA cam kết, tiêu thụ lúa hàng hóa vụ đông xuân 2013 cho nông dân ĐBSCL sẽ được giải quyết
rốt ráo, giá duy trì như hiện nay đảm bảo có lãi. Cũng theo VFA, vấn đề mua tạm trữ đang được thực
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hiện đúng kế hoạch, nếu triển khai trước Tết Quý Tỵ diện tích thu hoạch toàn vùng mới 13% là thấp
sẽ khó cho thu mua.

Song, ông Lê Minh Hoan - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho rằng, việc mua tạm trữ quá chậm dẫn
đến giá giảm khiến nông dân bất an. Năm 2012 lũ nhỏ, nông dân Đồng Tháp cũng như các tỉnh
ĐBSCL xuống giống sớm nên thu hoạch sớm. Đến thời điểm 20.2, Đồng Tháp đã thu hoạch 60% diện
tích trên 208.000ha lúa đông xuân. Đồng tình với quan điểm trên, ông Trần Thanh Nam - Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Kiên Giang - nói: "Chủ trương tạm trữ có từ tháng 1.2013 nhưng gần cuối tháng 2 mới
thực hiện là quá chậm.

Toàn tỉnh Kiên Giang đã thu hoạch 160.000/300.000ha lúa đông xuân, giá lúc đó thấp và khó bán
gây khó cho nông dân". Ông Nguyễn Thành Nhơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - bức xúc, vụ
này sản lượng lúa của tỉnh hơn 400.000 tấn nhưng VFA chỉ giao chỉ tiêu mua tạm trữ có 15.000 tấn
gạo (tương đương 30.000 tấn lúa) là quá thấp. Tới đây việc tạm trữ cần giao cho UBND các tỉnh điều
hành sẽ hợp lý hơn.

Xuất khẩu gạo, cạnh tranh gay gắt

Hằng năm cứ đến vụ đông xuân là triển khai mua tạm trữ, tuy nhiên nông dân hưởng lợi từ chính
sách này chưa nhiều. Việc mua tạm trữ không nên duy trì mãi được mà cần nghiên cứu thay đổi mô
hình khác căn cơ hơn. Ông Lê Minh Hoan - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - đề xuất, mô hình "cánh
đồng mẫu lớn" đã phát huy tác dụng và là hướng đi của sản xuất lúa gạo bền vững.

Thay vì thực hiện mua tạm trữ hằng năm, thì nên đầu tư cho doanh nghiệp tham gia cùng các tỉnh
nhân rộng "cánh đồng mẫu lớn" gắn kết với HTX và nông dân. HTX sẽ đại diện cho nông dân ký hợp
đồng với doanh nghiệp, đồng thời đứng ra thu gom lúa gạo cung ứng theo đơn đặt hàng của doanh
nghiệp. Doanh nghiệp đầu tư giống, vật tư, hệ thống sấy... sau đó thu lại lượng lúa gạo đạt tiêu
chuẩn chất lượng cao. Cách làm này tất cả đều có lợi. Nhiều tỉnh khác cũng đồng tình với đề xuất
này sẽ đảm bảo quyền lợi nông dân hơn.

Bộ Công Thương dự báo năm 2013, nước ta có khả năng xuất khẩu từ 7,5 - 8 triệu tấn gạo. Song, vấn
đề lo ngại là xuất khẩu gạo năm nay chịu sức ép cạnh tranh quyết liệt từ Thái Lan; Ấn Độ; Myanmar;
Pakistan... Đối với những thị trường truyền thống như Indonesia và Philippines xu hướng giảm nhập
khẩu, hướng tới mục tiêu tự cung tự cấp lương thực.

VFA lo ngại, hiện giá xuất khẩu gạo của Việt Nam đang thấp hơn giá gạo Ấn Độ và Pakistan, nhưng
cao hơn Myanmar; và khó tăng giá do cạnh tranh gay gắt. Hiện Thái Lan tồn kho khoảng 13 triệu tấn
gạo, cộng với 3 triệu tấn gạo sẽ thu hoạch trong vụ này, nâng sản lượng tồn kho lên 16 triệu tấn. Một
số thông tin cho biết, Thái Lan đang tính toán bán một lượng lớn gạo để giảm áp lực dự trữ. Nhưng
không biết họ bán lúc nào, giá ra sao... Phía Ấn Độ, Pakistan... cũng đẩy mạnh xuất khẩu gạo trong
năm nay, với giá cạnh tranh gay gắt.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý, dự báo giao dịch gạo thế giới năm nay tăng không nhiều, đối
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tác cạnh tranh lớn... Do đó, các bộ ngành liên quan và VFA phải theo dõi chặt diễn biến thị trường để
điều tiết hợp lý. Tới đây, cần công bố về điều kiện cụ thể những doanh nghiệp được phép xuất khẩu
gạo, ai không đạt tiêu chuẩn thì loại ra. Bộ NNPTNT sớm xây dựng chính sách hỗ trợ mô hình "cánh
đồng mẫu lớn", hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đây là hướng đi bền vững cho lúa
gạo, cũng như các nông sản khác.

Theo Báo Lao Động
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